
INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, 

KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO 

 PO RAZ PIERWSZY W MAJU 2021 

 
UWAGA!!! Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. opisany 

poniżej może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa sanitarnego z związku z Covid – 19. 

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 

• w części ustnej  - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących 

przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; 

• w części pisemnej  - egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej); 

• w części pisemnej  - jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

Wyboru dokonuje się spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, 

fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński  

i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (łemkowski), język mniejszości narodowej, 

język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, 

wiedza o społeczeństwie. Uczeń może przystąpić w danym roku szkolnym do egzaminu 

maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie 

rozszerzonym. Zwracamy uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru 

przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i 

niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w 

przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym 

poziomie 

w kolejnym roku. 

• W terminie dodatkowym (od 1 do 16 czerwca 2021 r.) do egzaminu maturalnego mogą 

przystąpić jedynie absolwenci, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Warszawie. Absolwent lub jego rodzice składają do Dyrektora Szkoły 

wniosek. Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w 

którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor Szkoły przekazuje 

wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami Dyrektorowi Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE 

rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne. 

• Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie 

zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO 

w części pisemnej, pod warunkiem że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów 

obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu 

unieważniony ORAZ przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na 

poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony. Absolwent w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego ( nie później niż do 12 lipca 

2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze 

przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 

7), zgodnie z deklaracją ostateczną. 

• Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może unieważnić egzamin maturalny 

w przypadku: 

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta, wniesienia lub 

korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 

materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, 



b. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym zdającym – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa 

i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub 

części pisemnej. 

• Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez Dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej lub Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej następuje 

w przypadku: 

a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego 

rozwiązywania zadania lub zadań przez zdającego, 

b. występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na 

udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego, 

c. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów 

dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to 

naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu, 

d. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 

egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu, 

e. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy 

egzaminacyjnej. 

• Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w 

miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w ciągu 

6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectw dojrzałości, 

aneksów i zaświadczań o wynikach egzaminu maturalnego. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie oke.waw.pl w zakładce Egzamin maturalny – 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” 

obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 

• Uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych są absolwenci: 

a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

b. słabosłyszący 

c. niesłyszący 

d. słabowidzący 

e. niewidomi 

f. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 

g. z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

• Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków 

przeprowadzania egzaminu maturalnego, to: 

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne 

lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 

e. opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się 

• Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub 

absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, nie później niż do 10 lutego 2021 r. . 

• Uczeń/absolwent składa oświadczenie (załącznik 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze 

wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji, najpóźniej do 15 lutego 2021 r. . 

• Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dostosowania warunków i form egzaminu 



maturalnego znajdują się na stronie www.oke .waw.pl w zakładce Egzamin maturalny – 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych 

sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 

szkolnym 2020/2021. 

• Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021r. jest dostępny na stronie 

oke.waw.pl w zakładce Egzamin maturalny – Harmonogram przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY                     

W LATACH UBIEGŁYCH PRZYSTĄPILI JUŻ DO EGZAMINU MATURALNEGO                    

W „FORMULE 2015”, A W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DEKLARUJĄ PONOWNE 

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO. 

 

• Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 

obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części 

ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu 

maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc 

od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy. 

• Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony i nie 

otrzymał świadectwa dojrzałości, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z 

przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym 

ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu 

maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu 

maturalnego po raz pierwszy. 

• Absolwent, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części 

ustnej, jak i w części  pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których 

uzyskał wynik co najmniej 30%, w celu podwyższenia wyniku z przedmiotu lub z tych 

przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie 

przystępuje do egzaminu maturalnego. 

• Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od 

października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy, absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. 

• Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za 

egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. - 7 marca 2021 r. 

skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

• Absolwent składa odpowiednio deklarację 1a albo 1b do 7 lutego 2021 r. (deklaracje 

proszę wydrukować we własnym zakresie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO 

EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE 

SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID – 19. 
 

• Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej 

przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego  

w roku szkolnym 2020/2021 (lub w latach kolejnych), przystępuje również do egzaminu 

maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli: 

a. nie przystępował wcześniej do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 

obowiązkowych w części ustnej albo 

b. przystępował do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych 

w części ustnej, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania albo 

egzamin został unieważniony. 

• W przypadku absolwenta, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy, ale nie zdał tego egzaminu, 5 – letni okres przystępowania do egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w roku 2020, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego  

w części ustnej liczy się od października 2020 r. 

 

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY DO 

ROKU 2020 WŁACZNIE PRZYSTĘPOWALI WYŁACZNIE DO EGZAMINU W „STAREJ” 

FORMULE 

 

• Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali wyłącznie do 

egzaminu w {starej” formule, w roku szkolnym 2020/2021 mogą przystąpić do egzaminu 

wyłącznie w „nowej” formule (formule 2015) 

• Absolwenci, którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, nie uzyskali świadectwa 

dojrzałości w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do egzaminu maturalnego w „Formule 

2015” w pełnym zakresie tzn. do egzaminu z wszystkich wymaganych przedmiotów,  

w tym do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

• Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę 

za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. - 7 marca 

2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

• Absolwent składa odpowiednio deklarację 1a albo 1b do 7 lutego 2021 r. (deklaracje 

proszę wydrukować we własnym zakresie) 
 

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dotyczące organizacji i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego są dostępne na stronie www.oke.waw.pl w zakładce Egzamin 

maturalny – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 

„Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

 

 

http://www.oke.waw.pl/

